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HAVASI BENIGNA: A NEMZETISZOCIALISTA NYELV VIZSGÁLATÁNAK 

LEHETŐSÉGEI 

A nemzetiszocialista nyelv vizsgálata közel hetven éves múlttal rendelkező terület, 

amelynek alakításában több tudományág – így a történelem, az irodalom, a germanisztika, 

a nyelvészet és a politikatudomány – képviselői is részt vettek. Népszerűségét vélhetően 

annak köszönheti, hogy a nemzetiszocializmus kutatói a mai napig keresik a választ arra 

a kérdésre, hogy minek köszönheti stabilitását a náci rezsim. A különböző tudományágak 

különböző választ adtak a kérdésre, majd az 1970-es évektől kialakulni látszott egy 

konszenzus, amely a hangsúlyt a propagandára helyezte. A fasizmuskutatások java arra 

az eredményre jutott, hogy az NS-rezsim stabilitásának döntő része a náci nyelvpolitikán 

nyugszik. Ennek alátámasztására a következő megállapítások születtek: a nyelv a 

társadalom befolyásolásának legfőbb eszközeként volt jelen; a nyelv pszichológiai 

felkészülést jelentett a nemzetiszocialisták számos bűncselekményére. 

Legpregnánsabban a szavak hatalma kifejezés talált helyet magának a tudományos 

diskurzusban. A politikatudomány leginkább a tömegmédiumok manipulatív 

képességével kezdett el foglalkozni, továbbá a nyelvi és sajtószabályozásokkal. 

Képviselői a nyelvre mint ideológiahordozóra tekintettek, amelyben megjelenik a náci 

uralmi struktúra. 

Jelen írás a politikatudomány szemszögéből kíván egy átfogó képet adni a 

nemzetiszocialista nyelv kutatásának eddigi eredményeiről: kezdve az időbeli 

fejlődésével, elkülöníthető módszertanokkal és forrásokkal, majd folytatva a sort a 

vizsgálatok problémaköreivel. Végezetül bemutatásra kerülnek a szerző által azonosított 

hiányosságok, melyet egy válaszkísérlet követ. 

 

 

Téma szerinti elkülönítés 

 

Annak a módja, ahogy a publicisztika és a tudomány több mint hetven éve tematizálja a 

nemzetiszocialista politika és a nyelv közötti kapcsolatot, szinte már maga is 

történelemmé vált. Nem csupán az egyes tanulmányok és könyvek szintjén jelent meg a 

kérdéskör, hanem azon diskurzus szintjén is, amely a náci eredetű szavak, illetve 

szófordulatok további használatáról szólt. Michael Marek3 munkájára alapozva 3 

nagyobb témakör alapján különíthetőek el ezen írások: 

1. Az 1949 óta megjelent vizsgálatok bemutatása és rendszerezése annak tekintetében, 

hogy mi szolgál a vizsgálat tárgyául, és milyen munkamódszert használ. Ezen belül 

elkülöníthető az akkori kortárs szerzők munkái – Ernst Bloch, Karl Kraus, Willi 

Münzenberg4 – akik nyelvkritikán keresztül akartak többet megtudni a 

nemzetiszocializmusról. A rezsim bukását követően publicisztikai munkák és irodalmi 

nyelvkritikák jelentek meg – Viktor Klemperer, Dolf Sternberger, Gerhard Storz, 

Wilhelm E. Süßkind művei.5 Az 1950-es évek közepétől kezdődően azonban már 

megszülettek az elso akadémiai írások, amelyek tudományos eszközökkel vizsgálták a 

problémakört. 

                                                 

 
3 Marek 1990. 456-458. 
4 Bloch 1938., Kraus 1989., Münzenberg 1937. 
5 Klemperer 1986.; Sternberger, Storz, Süßkind 1962 (továbbiakban Sternberger et al. 1962.) 
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2. A nemzetiszocialista időszak történelmi besorolása mentén történő 

megkülönböztetés sokat elárul a nyelvpolitika vizsgálatáról. Nem mindegy ugyanis, hogy 

egy egyedülálló nyelvhasználatról, vagy a német nyelv lineáris fejlődéséről beszélhetünk-

e. Míg a nemzetiszocializmus nyelve arról árulkodik, hogy a német totalitarizmus a német 

történelem egy zsákutcája, addig a nyelv a nemzetiszocializmus alatt kifejezés arra mutat 

rá, hogy a náci uralom a német történelem fejlődésének egy szakasza; vagyis 

kontinuitásra utal. 

3. Végezetül érdemes elkülöníteni a munkákat a szerint, hogy mit mondanak a nyelv 

és a politika közötti hatásról és viszonyról. Az eddigi megjelent kutatások java része azt 

állítja, hogy a többdimenziós propaganda- és médiarendszer eredményének köszönhető 

az NS-rezsim stabilitása, valamint hatékony mobilizációs képessége. Ennek 

alátámasztásául az egyes beszédek stílusa kerül összekötésre az állam-, a kormány- és a 

társadalomformákkal. A kutatások stilisztikai jellegzetességeket, ideológiával áthatott 

szóhasználatokat vizsgálnak, majd következtetéseket vonnak le belőlük a politikai 

rendszerre nézve. Ennek eredménye egy izolált vizsgálat, amely módszertanilag 

elkülöníti a nyelvet és a politikát egymástól. Ugyanakkor megfigyelhető egyfajta 

analogizálás is: a szerzők politikai megállapításaikat vetítik rá a nyelvi elemekre, 

amelyeket aztán visszaolvasva látszólagos eredményeke jutnak. Ezen folyamat 

jellemzően lexikográfiai és ideológiakritikai munkáknál fedezhető fel. 

 

 

A szakirodalom fejlődése 

 

Az első vizsgálódások, amelyek a nemzetiszocialista politikai nyelv kérdéskörével 

foglalkoztak az NSDAP tagjainak köszönhetőek. Manfred Pechau6 1935-ös 

disszertációjában arra kereste a választ, hogy a nyelvi jelenségeken keresztül hogyan lehet 

bizonyítani az NS-rezsim nemzeti jellegzetességeit. Ugyanakkor már ebben az időben is 

megjelentek kritikus írások, amelyek a nyelvpolitika megtévesztő és elkendőző mivoltát 

hangsúlyozták: többek között Brecht, Burke, Fischer, Jacob, Kraus, Münzenberg, és 

Löwenthal.7 

Amennyiben a nemzetiszocialista rezsim bukását követő időszak szakirodalmának 

fejlődését kívánjuk vizsgálni, úgy Marek8 alapján 4 nagyobb szakasz különíthető el: 

1. Az első szakasz 1945 és 1960 közé tehető. Ebben az időben viszonylag kevés mű 

született, ugyanakkor ezek közül Klemperer és Sternberger9 írásai joggal nevezhetőek a 

két legfontosabb tudományos eredménynek. A szerzők egy ideál tipikus helyzetből 

indulnak ki, amely szerint van jó, illetve helyes beszéd; ítéletükben pedig a nyelv létezése, 

az ember létezése fele fordulnak. 

2. A nemzetiszocializmus nyelve toposz végigkísérte az 1960-as évekre szűkíthető 

második szakaszt is. Ezen korszakban született művek fő jellegzetessége, hogy a 

normatív, illetve moralizáló kritikák helyett inkább pozitivista, leíró írások készültek. A 

szerzők célja a náci nyelv szisztematikus és átfogó leírása volt. Ekkor kerültek 

tudományosan is bemutatásra az olyan jellegzetességek, mint a túlzott emóciók, vagy 

éppen a dinamizáló stílus használata. Ugyanezen időszak kutatásinak köszönhetőek a 

                                                 

 
6 Pechau 1935. 
7 Brecht 1967., Burke 1967., Fischer 1956., Jacob 1938., Löwenthal 1966. 
8 Marek 1990. 464-466. 
9 Klemperer 1986., Sternberger et al. 1962. 
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nemzetiszocialista szókincs vizsgálatai, amelyek nyomán értelmező szótárak is születtek. 

Meglátásom szerint elvitathatatlan jelentőség tulajdonítható a fogalomtörténet 

kutatóinak, ugyanakkor ezen munkák kizárólag a nyilvánosságban fellelhető, 

propagandisztikus anyagok vizsgálatát végezték el, s a szavak társadalmi fogadtatása, 

alkalmazása, illetve reflektálása nem került megfigyelésre. 

3. Az ideológiakritikai írások az 1960-as évek végétől abból indultak ki, hogy a 

fasizmus elmélete nélkül a nemzetiszocialista nyelv nem képzelhető el. Számos szerzőt 

tudunk felsorakoztatni – Herbert Marcuse, Rainer Kretschmer10 – , akik a moralizáló 

nyelvkritika helyett a nemzetiszocialista ideológia, valamint annak társadalomra 

gyakorolt hatása felől közelítette meg a problémakört. Ezen írások legfőbb kritikája, hogy 

bár egy explicit faizmus definícióval operálnak, mégis szinte kizárólag 

tartalomelemzésekre alapoznak, s a nyelvhasználat másodlagos a tartalomhoz 

viszonyítva.11 

4. Az 1970-es évektől kezdődően nem beszélhetünk egységes képről, a kutatások mind 

módszertanukban, mint célkitűzésekben különböznek egymástól. Az 1990-es évektől 

kezdődően figyelhető meg egyfajta orientáció a nyilvánosságból kizárt, hétköznapi 

beszéd vizsgálata felé. Jelentős eredményeket ért el Gerhard Bauer,12 akinek munkássága 

azért is megérdemli a figyelmet, mert a korábbiaktól eltérő nyelv-, politika- és 

fasizmusfogalmat használt. 

 

 

Módszertanok 

 

Amennyiben egy rezsim politikai nyelvével kíván foglalkozni egy kutató, bizonyos 

előzetes feltevéseket kell tennie: a politika nyelv nélkül nem elgondolható, a politika 

közvetítése elvitathatatlanul nyelvi folyamat. Amennyiben a politikát úgy fogjuk fel, mint 

ami a fennálló társadalmi valóságot kívánja alakítani, akkor a nyelv lesz az az eszköz, 

amelynek segítségével a kialakítandó, illetve vágyott új társadalmi rendet fogalmakba 

lehet önteni. Ugyanakkor fontos arra rávilágítani, hogy a nyelv politikai alkalmazása nem 

semleges, neutrális folyamat. Hiszen a nyelv – mint a politikai cselekvés eszköze – nem 

csak a politikát képviseli, hanem előállítója a politikai realitásnak. 

Ennek tekintetében nem hálás feladat, sokkal inkább kihívás a kutató számára a 

megfelelő módszertan, illetve vizsgálati tárgy kiválasztása. A politikai nyelv kutatása 

olyan interdiszciplináris terület, amely a tudományos közösségeket képviselő számos 

tudós számára nehezen akceptálható, komolyan vehető, illetve átlátható. Ezt bonyolítja 

az a tény is, hogy nem alakult ki egységes módszertan, hanem több tudományterület 

munkamódszerének keveredését figyelhetjük meg. Egyrészről a germanisztikáét (szó, 

szöveg-, stílusvizsgálat), másrészről a politikatudományét (ideológiatörtént, 

strukturalista-funkcionalista vizsgálatok, institucionalista vizsgálatok); végeredményben 

pedig azt láthatjuk, hogy az egyes tudományágak részrehajlóan inkább saját módszertani 

eszközeiket használják, s nem törekednek egy átfogó munkafolyamat kialakítására.13 

A nyelvészeti írások esetében az 1960-as évek végéig megfigyelhető egyfajta 

tendencia: a vizsgálódások fókuszában a stílus, valamint a szóösszefüggések álltak. A 

                                                 

 
10 Marcuse 1967., Kretschmer 1970. 
11 V.ö. Römer 1970. 
12 Bauer 1988. 
13 V.ö. Dieckmann 1975. 
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deskriptív művek az egyes szavak vizsgálatára, szótárak összeállítására, valamint a 

politikai beszédek tipologizálására törekedtek. Végül pedig ezen eredményeket rendelték 

hozzá a nemzetiszocialista rezsimhez. A kritikák szerint ugyanakkor mindez 

megtévesztő, hiszen olyan eredményeket mutattak fel, amelyeket már a historiografikus 

vizsgálatok is kidolgoztak. Lényegében a szóban forgó nyelvészeti kutatások izolálták a 

politikai szerepét, s kizárólag a nyelvvel foglalkoztak.14 A helyzetet megfordítva szintén 

nem tudunk más következtetésre jutni, nagyon kevés politikatudományi írás kísérli meg 

a politikai beszédek megértését annak nyelvi felépítésén keresztül. A szöveg értelmezése 

másodrendű, ennél sokkal fontosabb számukra a szöveg tartalmának feltárása, amely a 

használt nyelvben kerül dokumentálásra. 

Összességében négy alkalmazott módszertan figyelhető meg a területen, melyek közül 

kettő (lexikográfia, stilisztika és retorika) germanisztikai módszertan, és szintén kettő 

(ideológiakritika, diskurzusanalízis) pedig klasszikusan társadalomtudományi 

munkamódszer. 

1. Lexikográfiai, szóismereti kutatások jellemezték a 1960-as évek végéig tartó 

időszakot. A szerzők az egyes szavak történetének, a nemzetiszocialista nyelvhasználat 

vizsgálatát végezték el, valamint időnként a politika motiválta megnevezésekkel15 és 

szótárak összeállításával is foglalkoztak. Uwe Algner összehasonlító tanulmányában 

kifejtette, hogy a négy vizsgált szerző (Klemperer, Pechau, Seidel, Sternerger) egy-egy 

saját nemzetiszocialista nyelvet fedezett fel úgy, hogy ugyanazokkal a filológiai 

premisszákkal és módszertannal operáltak.16 Ezen írások legfőbb kritikája, hogy izolálják 

a nyelvi elemeket, nem foglalkoznak a kontextussal és ezáltal nem foglalkoznak a 

politikai nyelv struktúrájával az egyes szövegekben. 

2. A stilisztikai és retorikai művek az 1960-as évek végéig a nemzetiszocialista nyelvet 

annak normatív fogalmai és beszédtaktikái mentén próbálták azonosítani. A mondattan 

és a szóképzés stilisztikai és nyelvtani jellemzőit tárták fel a nyilvános beszédek alapján.17 

Csupán az 1970-es évek közepétől kezdődően jelentek meg olyan kutatások, amelyek az 

egész szövegkorpuszt tették meg vizsgálatuk tárgyául, valamint annak nyelvi 

struktúráival foglalkoztak; legtöbbször a vezető náci politikusok beszédeinek elemzésén 

keresztül. 

3. Az ideológiakritikai módszertan alkalmazása az 1970-es években kezdődött meg. 

A szerzők az egyes szavak, politikai fogalmak, stilisztikai fordulatok szemantikai 

tartalomelemzését végezték el. Célkitűzésük pedig alapvetőn az volt, hogy a nyelv 

vizsgálatán keresztül tegyenek megállapításokat a hatalom legitimációjára, illetve a náci 

világnézeti elképzelésekre vonatkozóan. 

4. Az 1970-es évek végétől kezdett divatossá válni a diskurzusanalízis módszerének 

alkalmazása, amely a többi eljáráshoz képest a kijelentés vagy beszéd értelme és nyelvi 

formája közötti összefüggéseket igyekszik feltárni. Ebbe a kategóriába tartozó művek a 

korábbiakkal ellentétben nem köteleződtek el sem a nyelv, sem a politika primátusa 

mellett. A hangsúlyt sokkal inkább a kettő közötti feltételrendszerre helyezték, s a nyelv 

autonómiáját nyomatékosították. A módszertan képviselői szembeszegülnek a 

kommunikációelmélet általánosító modelljével szemben, amelyben az üzenet feladója, a 

beszélő tudja, mit akar közölni, az üzenet befogadójának pedig nincsen más dolga, mint 

                                                 

 
14 V.ö. Januscheck 1985. 
15 V.ö. Bering 1983. 
16 Marek 1990. 469. 
17 Epping 1954., Hasubek 1972., Winterfeldt 1965. 
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az üzenet dekódolása. Ehelyett azt a kérdést teszik fel, hogy milyen társadalmi, politikai 

struktúrákat lehet felfedezni a szövegekben, amelyek az egyéni cselekvéseket 

artikulálják. A nyelv a társadalmi viszonyok hordozójaként jelenik meg. A többi 

módszertanhoz képest szintén újítás, hogy immáron a szöveg kerül a vizsgálat 

középpontjába, s nem csupán a szó. 

 

 

Forráskiválasztás problematikája 

 

Egy politikai nyelv leírása és alapos bemutatása hosszas munkafolyamatot igényel, 

amelynek kulcsmozzanata a megfelelő források, szövegek kiválasztása. Az 1970-es évek 

végéig a kutatások megelégedtek a nyilvánosságban fellelhető nemzetiszocialista 

propagandaanyagok vizsgálatával, így a pártvezetők nyilatkozataival, és az NSDAP 

ideológiai, programszerű célkitűzéseivel. Ehhez forrásként mindenekelőtt publikációk, 

beszédek, pártpolitikai dokumentumok (felhívások, pártprogramok, stb.), újságcikkek 

(Das Reich, Völkerischer Beobachter), valamint német értelmező kéziszótárok 

szolgáltak. Ezen munkamódszerből azonban számos speciális probléma adódik, 

amelyeket a következőkben kifejtek. 

A szövegkiválasztás felvázolt menete ahhoz vezet, hogy a politikai, hivatali síkból 

kiindulva vonnak le következtetéseket a szerzők a lakosság tudatáról és 

élettapasztalatairól. Ez azonban csak abban az estben érvényes, ha feltételezzük, hogy az 

NS-rezsim képviselői, valamint azok rendelkezései és intézkedései az emberek 

hétköznapi életét közvetlenül befolyásolta. A szerzők nagy száma követi el azt a hibát, 

hogy csupán náci forrásokat idéznek anélkül, hogy azokat elemeznék. Például az idegen 

szavak, vagy szuperlatívuszok használatát a nemzetiszocialista nyelvhasználat 

sajátosságának tekintik, ugyanakkor ez csak a beszélőről mond el bármit is, az üzenet 

befogadójáról azonban semmit. A téma kutatói saját társadalmi helyzetükből és 

tapasztalatukból kiindulva a szövegeket a polgári értelmiségiek szempontjából 

értelmezik, így teljesen elmarad a beszéd valós célcsoportjának szemszögéből történő 

interpretáció. Egyes kritikák szerint pont azok a kulturális, vagy éppen nemspecifikus 

kifejezések maradtak reflektálatlanok, amelyek a nemzetiszocialista politika fontos 

területei voltak.18 Ezen hibák abból a kutatói kényelmességből is származtathatóak, amely 

kizárólag az ideológiával egyértelműen telített szövegek vizsgálatából fakad. Egyszerűbb 

antifasiszta, antimarxista, militarista tartalmú forrásokkal foglalkozni, amelyek gyors 

eredményeket garantálnak, mint az ideológiától teljesen mentes, a hétköznapi 

tapasztalatokhoz vezető szövegek felkutatása és interpretálása. Összességében tehát 

problémát jelent, hogy a nemzetiszocialista időszak nyelvi sokfélesége nem került ez 

idáig feltárásra a források egyoldalú kiválasztása miatt. 

A megfelelő forrás kiválasztásánál elengedhetetlen a tér és idő tényezők 

figyelembevétele, mégis kevés az a szerző, aki kutatásának e fajta korlátairól is 

megemlékezne. Már a másodirodalomban fellelhető a probléma megfogalmazása, 

miszerint a kutatások időben nem differenciálnak. Él az a tudományos hipotézis, hogy a 

szóhasználat stílusa ugyan 1933 és 1945 között megváltozhatott, ugyanakkor bizonyításra 

még nem került. Ez alól kivételt jelentenek a nemzetiszocialista hatalom működéséből 

fakadó források vizsgálata: például a propaganda minisztérium 1935-ös 

                                                 

 
18 Bering 1987., Maas 1984. 
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nyelvszabályozását az aktuális hatalmi, társadalmi és politikai viszonyok 

figyelembevétele nélkül említik egy lapon az 1940-es vagy 1945-ös szabályozásokkal.19 

További problémát jelent az összehasonlítások hiánya. Nem csupán az 1933-1945 közötti 

időszak alatti különbségek, hanem ezen időintervallumot megelőző, valamint az azt 

követő kor közötti viszonyokról sem szólnak a kutatások. Meglátásom szerint releváns 

volna a hatalomra kerülés kommunikációs folyamatának nyelvi vizsgálata, valamint 

annak összehasonlítása későbbi korszakokkal, ugyanis ennek eredményeképpen a 

társadalmi struktúra változásáról is további információk nyerhetőek ki.20 A 

nemzetiszocialista hatalom bukását követő időszak politikai nyelvének alakulását pedig 

azért tartom fontosnak, mert meglátásom szerint általa eldönthető az a kérdés, hogy a 

nemzetiszocializmusnak volt-e nyelve, vagy a nyelv csupán egy meghatározott irányú 

fejlődésen ment keresztül a nemzetiszocializmus alatt. Ennek megfelelően a források 

kiválasztását más szempontok alapján kell elvégezni – erre egy későbbi fejezetben 

konkrét javaslatot teszek. 

Végezetül érdemes mélyebben foglalkozni azzal is, hogy a források kiválasztása 

többségében a nyilvánosságban megtalálható dokumentumokra korlátozódik. A fentebb 

már említett hétköznapi források mellett elhanyagolt terület a hivatali, adminisztratív 

szövegek vizsgálata is. Az 1990-es években változást hozott pár társadalomtörténeti 

megközelítéssel operáló munka. Olyan politikai nyelvet tételeznek fel, amely már nem 

csupán az átideologizált szókincs használatában érdekelt, hanem olyan szövegeket is 

figyelembe vettek, mint a röplap, felhívás, használati utasítások, de vizsgálták az 

antifasiszta ellenmozgalmak nyelvét is.21  

 

 

Hiányosságok azonosítása 

 

Jelen írás az eddigiekben a nemzetiszocialista nyelv kutatásának eddigi eredményeit 

tekintett át, annak téma szerinti, időbeli, módszertani, valamint a források kiválasztása 

szerinti különbségek szerint. Mindezek alapján kirajzolódik előttünk egy átfogó rendszer, 

amelynek könnyen azonosíthatjuk érdemeit és hiányosságait is. Ezen fejezet azokra a 

hiányosságokra kíván rámutatni, amelyek mentén nem csak eddigi kutatások 

továbbfejlesztésére és kiegészítésére nyílik lehetőség, hanem újabb vizsgálatok 

elvégzésére is. 

Amennyiben makro szinten közelítjük meg a témában született kutatások összességét, 

jól látható, hogy az esetek többségében részproblémákkal és részterületekkel foglalkoztak 

az egyes szerzők. Mindez fakadhat a módszertani nehézségekből, a lehetséges források 

végeláthatatlan számából, a fogalmi pluralitásokból, illetve abból is, hogy melyik szerző 

milyen kutatási kérdésre fekteti a hangsúlyt. Tudományos szempontból a legfőbb feladat 

az, hogy eldöntsük, vajon aggregálhatóak-e, összegezhetőek-e ezen részeredmények, s 

amennyiben igen, akkor hogyan. Vegyük példának a stilisztikai és retorikai 

vizsgálódásokat, amelyek a következő megállapításokra jutottak: hitleri 

                                                 

 
19 V.ö. Maas 1984. 
20 V.ö. Voigt 1987. 
21 Voigt 1987., Maas 1984., Ising 1988. 
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nyelvelpocsékolás,22 barbár melléknévképzés,23 leegyszerűsítő szavak,24 ritualizált 

stílus,25 stb. Ezek a megállapítások mind magukban hordoznak egy-egy negatív kritikát a 

fasiszta nyelvhasználattal szemben, hiszen mindegyik azt mutatja meg, hogy a nyelvet 

elítélendő célzattal alkalmazta a politika. Bármilyen nemzetiszocialista 

propagandaanyagot forgatunk a kezeink között, nagy valószínűséggel fel tudjuk majd 

fedezni magunk is ezeket a megállapításokat, így azt gondolnánk, hogy rendszerszintű 

érvényességűek. Ugyanakkor foglalkozni kell azzal is, hogy ezek a stilisztikai jegyek a 

nyilvánosságban használt kommunikációs felületek vizsgálata alapján születtek, továbbá 

arról nem mondanak semmit, hogy a befogadó számára milyen valóságot tesznek 

elérhetővé a szövegek. Az eddigi vizsgálatok holisztikus kiszélesítéséhez olyan modell 

felállítása szükséges tehát, amely nem csak a beszélőt és az üzenetet veszi be a 

vizsgálatba, hanem a befogadót is. Nem elegendő csupán a beszélő cselekvését 

megfigyelni, illetve azt elemezni, hogy vajon mire gondolhatott, vagy milyen célzattal 

fogalmazta meg üzenetét. Továbbá nem elegendő kizárólag az üzenet stílusával és 

szókincsével sem foglalkozni. A hangsúlyt a kutatások jelenlegi eredményei alapján a 

befogadóra kell fektetni, annak társadalmi kontextusára, az uralkodó politikai rendhez 

fűződő viszonyára, valamint a visszacsatoló kommunikációs tevékenységére. 

Ezen főbb problémából ered az is, hogy a szerzők által legkedveltebb módszertani 

iskola a lexikográfia eszközeivel való operálás, így a kutatások java része is lexikográfiai. 

Míg germanisztikai megközelítésből természetesen nem jelent problémát, addig jól 

mutatja a politikatudomány adósságát, vagyis a nyelv és a politika kapcsolatára való 

reflektálás szükségességét. Politológiai szempontból nem elegendő annak ismerete, hogy 

mit jelentenek az egyes szavak, milyen változásokon mentek keresztül, vagy milyen 

stílussal keretezve kerültek alkalmazásra. Arra kell a választ keresni, hogy a nyelv alapján 

mit tudunk elmondani a társadalmi realitásról, az akkori valóságfelfogásról, illetve a 

hatalom és a nép viszonyáról. Ehhez azonban a lexikográfiai vizsgálódások nem 

segítenek hozzá. Meglátásom szerint ezen problémát mérsékelni lehet az állampolgárok 

kommunikációjának és nyelvhasználatának elemzésével, melyen keresztül élesebb képet 

kaphatunk a náci nyelv totalitásának fokáról.26 

A következő nagyobb problémakört az egymással konkuráló elméletek és állítások 

hiánya jelenti, melyet leginkább az okozza, hogy kevés a rendszerszintű elemzés, amely 

tudományos diskurzusra adhatna okot. Másrészről a lexikográfiai vizsgálódásokat végző 

szerzők között szintén nincsen vita arról, hogy egyes szavak mit jelentenek. Amennyiben 

lenne, az a nemzetiszocialista nyelv kialakításának egy hibáját mutatná fel: a politikai 

aktorok mindvégig a világ leegyszerűsítésére, és az érthető, csupán egy jelentéssel bíró 

üzenetek átadására törekedtek, a nyitott szövegek és a nyitott üzenetek a politikai rendszer 

számára nem voltak megengedhetők. A szóban forgó kutatásokat sokkalta inkább az 

axiómák jelenléte jellemzi. Így például nem képezi vita tárgyát az, hogy valóban a 

propagandának köszönheti-e a nemzetiszocialista rezsim stabilitásának döntő hányadát; 

ahogy az sem, hogy a nyelv- és sajtószabályozás valóban különleges jelentéssel bírt-e 

hatalompolitikai szempontból. Konkuráló elméletekről csupán azokban az esetekben 

beszélhetünk, amikor nem nyelvi, vagy kommunikációelméleti szempontokat vizsgálunk, 

                                                 

 
22 Handt 1964. 
23 Sternberger et al. 1962. 
24 Bergsdorf 1983. 
25 Winckler 1970. 
26 Lásd Schlesier 2007. 
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hanem történelmi felfogásokat. Legszembetűnőbb a fasizmusfogalmak, a totalitarizmus 

és a nemzetiszocializmus történelmi elhelyezése körüli viták, amelyekkel a 

nemzetiszocialista nyelv kutatóinak is foglalkozniuk kell. A nemzetiszocializmus 

fogalmának meghatározása a fasizmuselméletek tükrében formálódik meg. Hofer szerint 

3 megközelítés különíthető el: 1. külön utas német megoldásról van szó, így elvetendő 

egy általános fasizmusfogalom használata, hiszen általa elmosódnának a célkitűzések, 

eszközök, megvalósulások közötti különbségek. 2. használható egy általános 

fasizmusfogalom, amely alatt egy európai jelenség értendő. Tartalmát tekintve a 

kapitalista társadalmi rend terméke. A németországi változata pedig német fasizmusként 

interpretálható. 3. a harmadik megközelítés egy középutat kínál fel. Az általános 

fasizmusfogalom használatát javasolja, de a kizárólagos gazdasági megközelítését 

elveti.27 A nemzetiszocialista nyelvvel foglalkozó elméletek az első megoldás mellett 

jutottak konszenzusra. Ennek vélhetően az lehet az oka, hogy könnyebben vizsgálható 

egy politikai rezsim nyelvezete, ha azt egyedinek fogjuk fel, s nem kell más rendszerekkel 

összehasonlítva igazolni az egyes állításokat. Ez alól kivételt képez Gabriella Klein,28 aki 

az olasz és német fasiszta nyelv összehasonlító vizsgálatát végezte el. Meglátása szerint 

a két hivatalos nyelv közötti különbség a nemzeti sajátosságokban rejlik. Míg az olasz 

fasizmusnak előbb be kellett tiltania a különböző dialektusokat, majd el kellett érnie az 

olasz nyelv kizárólagos használatát (pl. oktatásban, médiában, stb.), addig a német 

nyelvpolitikának ezzel nem kellett foglalkoznia, hiszen Németországban egységes német 

nyelvről beszélhetünk az adott korszakban. A német államnak megvolt a képessége arra, 

hogy nyelvi és kulturális örökségét a nemzetállamon túlra is kiterjessze.29 Klein 

megkülönbözteti a belföldi és a külföldi nyelvpolitikát egymástól. A belföldi 

nyelvpolitika alatt a társadalom modernizálásának belföldi primátusát kell érteni 

(Olaszország), a külföldi nyelvpolitika pedig egy imperialista, pragmatikus 

hatalomtechnika primátusát (Németország) jelenti.30 

Minden tudományos kutatás kritikus pontja annak megnevezése, hogy a kutató mivel 

is foglalkozik. Jelen esetben meglátásom szerint ez kiváltképp nehéz feladat. Egyrészről 

a fasizmusfogalmak és a nemzetiszocializmus definiálásából adódó probléma annak 

eldöntése, hogy a nemzetiszocializmus nyelvéről, vagy a nemzetiszocializmus alatti 

nyelvről beszélünk. A szerzők nem döntenek tudatosan és következetesen a két 

megnevezés között. Ezt jól mutatja, hogy hány alternatív névadást tudunk felsorakoztatni: 

NS-német, NS-nyelv, totalitárius propaganda, totalitárius stílus, náci nyelv, a Harmadik 

Birodalom nyelve, nyelv a horogkereszt alatt, a nem-ember nyelve, stb. A tudomány 

szempontjából azonban azt mondhatjuk, hogy aki a nemzetiszocializmus nyelvről beszél, 

az a német különutasság mellett száll síkra, valamint egy egyedi Führer-államról beszél 

és elveti az általános fasizmusfogalom használatának érvényességét.31 Aki pedig a 

nemzetiszocializmus alatti nyelv terminológiát használja, az NS-rezsimet a fasizmus 

németországi megvalósulásának véli.32 Egy másik szempont szerint azonban egyik 

terminológia sem pontos, ugyanis nem tesznek valós különbséget a vizsgálatok tárgyai 

között. Akkor is a nemzetiszocialista nyelv megnevezés kerül alkalmazásra, ha valaki a 
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30 Klein 1982. 110. 
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propagandával, ha beszédekkel, ha retorikával, vagy ha a sajtószabályozással foglalkozik. 

Ez pedig arra enged következtetni, hogy ugyanannak az egyetemes nyelvnek a használata 

figyelhető meg minden területen, miközben ezen állítás korántsem bizonyított 

tudományos tény. Az egyértelmű kapcsolat közöttük az ugyanazon szavak használatára 

redukálható, de ez még nem jelenti a nemzetiszocialista nyelv létezését az összes 

kommunikációs síkon. Legelőször az 1970-es években merült fel, hogy a sajátos 

fogalomrendszer használata még nem jelenti azt, hogy valóban egy önálló 

nemzetiszocialista nyelvről beszélhetünk.33 Kinne amellett érvelt, hogy az NS-német, NS-

nyelv kifejezések csupán egy bizonyos szólásmódot jelentenek, amelyek a 

nemzetiszocialisták beszédtechnikáit, szóhasználatát és beszédstílusát fedik le.34  

 

 

Újabb kutatási lehetőségek 

 

A tanulmány eddigi fejezeteiben bemutatott problémák orvoslására olyan módszert kell 

találni, amely a legtöbb hiányosságot pótolni tudja, illetve olyan területen végez el 

vizsgálatokat, amely rendszerszintű, s képes becsatornázni az eddigi eredményeket is. 

Meglátásom szerint a legfőbb problémát a nemzetiszocialista nyilvánosság hibás 

kezelése szolgáltatja. A legtöbb kutatás egy leegyszerűsítő megfogalmazást használ, 

amely szerint a nyelv médiuma és eszköze is a nemzetiszocialista nyilvánosságnak, a 

sajtószabadság korlátozása pedig kiváltképpen sajátja egy irányított nyilvánosságnak.35 

Eike Henning36 írásában egy sokkal pontosabb definícióra tartott igényt, így 

megvizsgálta, hogy a nemzetiszocialista sajtóirányítást milyen fogalmakkal írható körül: 

például propaganda demokratikus információk helyett, vagy egyetértés kritikus 

diszkussziók helyett.37 Abban az esetben, ha totalitárius propagandáról, vagy totalitárius 

kommunikációról beszélünk, feltételezzük azt is, hogy kizárólag nagyon szoros gyeplőn 

irányított sajtó mellett valósulhat meg, ehhez pedig egy homogén sajtóapparátusra van 

szükség. Javaslatom alapján a nyilvánosság szabályozásában kell keresni a kutatási 

problémák megoldására a választ, vagyis azt kell megvizsgálni, hogy hogyan alakult, 

hogyan formálódott a nyilvánosság. Ehhez magát a nemzetiszocialista nyilvánosságot 

kell a vizsgálat fókuszába állítani. Vagyis olyan kutatást kell elvégezni, ahol a hangsúly 

nem a stíluson, és nem is a szóhasználaton van, hanem a politikai nyelven, amelyet a 

nyilvánosság alakítójaként értelmezünk.  

 

Módszer 

 

A kutatás lefolytatásához egy kétdimenziós modell felállítására teszek javaslatot, 

amelynek célja az NSDAP, illetve a nemzetiszocialista rezsim életének legfontosabb 

politikai eseményeinek vizsgálata. Ehhez első lépésben azonosítani kell azokat az 

eseményeket, amelyek relevánsak lehetnek a párt hatalomra kerülésétől kezdődően 

egészen a rezsim bukásáig. Ezt követően az események mellé két forrásdimenzió 

rendelése szükséges: egyrészről az adott esemény kommunikálására vonatkozó 
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sajtószabályozás irányelvei, melyeket a propaganda minisztérium állított ki; másrészről 

pedig sajtóorgánum – jelen esetben a Völkerischer Beobachter38 – azon cikkei, amelyek 

a kiválasztott eseményről nyújtanak tájékoztatást. A kutatás menete tehát a következő: a 

vizsgálandó események meghatározását követően először beazonosításra kerülnek az 

irányelvek a történések kommunikálására vonatkozóan, majd végül azt szükséges 

megnézni, hogy hogyan kerültek prezentálásra a sajtóban. A modell összességében azt 

eredményezi, hogy közvetlen módon tudjuk feltárni a kapcsolatot a politika és a nyelv 

között. A két forrásanyag egymásra való reflektálása pedig azt teszi lehetővé, hogy az ez 

idáig felgyülemlett tudásanyag, és kutatási eredmények felhasználásra kerülhessenek. 

Ugyanakkor fontos látni, hogy az összehasonlítás nem lexikográfiai, stilisztikai vagy 

retorikai alapon történik meg. A cél annak vizsgálata, hogy a politikai irányelvből hogyan 

lesz kommunikációs panel, a panel pedig milyen nyelvezetet használ. 

 

Elvárt eredmények 

 

A modell egyik nagy előnye, hogy rendszerszintű vizsgálatra ad lehetőséget, ami nem azt 

elemzi, hogy milyen a rendszer, hanem azt, hogy hogyan működtetik, és hogyan hoz létre 

valóságot. Már nem csak részterületek elemzése a lehetséges – így például csak beszédek, 

csak plakátok, csak stílusok vizsgálata – hanem a nyelv mechanikus létrehozásának 

tudományos megfigyelése is. Mindez pedig közelebb visz bennünket ahhoz a kérdéshez, 

hogy valóban beszélhetünk-e önálló nemzetiszocialista nyelvről, vagy csupán 

szólásmódról volna-e szó. A modell további előnye, hogy hasznosítani tudja mindazokat 

az eredményeket, amelyeket az eddigi kutatások már feltártak, továbbá megtalálható 

annak módja is, hogy ezen értékek aggregálásra, összesítésre kerüljenek. 

Az időben egymástól jól elkülönülő események meghatározása lehetővé tesz egy 

összehasonlító, mély elemzés megvalósítását, amely bizonyítani, vagy cáfolni tudja az 

egységes nemzetiszocialista nyelv létezését. Az 1933 előtti időszak vizsgálata pedig 

kiváltképpen újszerű a fellelhető kutatások fényében – ahogy fentebb már utaltam rá, 

kevés ilyen jellegű írás született. Kutatásomban feltételezem, hogy a 

propagandaelméletekben megfigyelhető időbeli elkülönítés mintájára a nyelvezet 

vizsgálata is lehetséges. Ehelyütt pedig a lexikográfiai elemzések is hiányosak. 

A kutatás további várható eredménye, hogy új nyelvpolitikai célkitűzéseket 

azonosítson a jelenlegi uralkodó axióma mellett (amely azt mondja, hogy a náci 

nyelvpolitikai egyetlen célkitűzése az ideológia átadása volt). Feltételezem, hogy 

megfigyelhetővé válik a társadalmi szerkezet átalakítására, a társadalmi mobilizációra, a 

nemzettudat megváltoztatására, a társadalmi tudás létrejöttének megváltoztatására 

irányuló politikai akarat. 

  

                                                 

 
38 Választásom azért esett jelen napilapra, mert 1920-1945-ig volt az NSDAP hivatalos lapja (így az időbeli 

vizsgálódás lehetséges), s 1944-re 1,7 milliós előfizetői táborral rendelkezett. A lapba rendszeresen 

publikáltak a náci párt vezető politikusai is. 
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Benigna Havasi: Methods and procedures used in the research of the Language of 

the Third Reich 

The Age of the Fish, also known as Youth Without God, is a novel about identity, integrity 

and the freedom of speech and thought, written by Ödön von Horváth. In the novel he 

describes how young people devoted themselves to an extremis ideology and became 

radicalized during the Third Reich. 

Various fields of scientific study – such as linguistics, history, sociology, and literary 

theory – treated the phenomenon of propaganda or the language of National Socialism as 

a research topic. Moreover, a huge number of symbols and metaphors present in the novel 

found their way into the academic discourse, in part accouting for the popularity of the 

research field among social scientists. The study presents the dominant set of scientific 

procedures most commonly used in the field to analyze and methodize historical sources 

and linguistic-conceptual elements, such as ideologized words and political slogans. 

Lastly, the paper aims to provide answers to the following core research questions of 

the field: Can we talk about a unitary field of research despite the multitude of approaches 

and methodologies? And if not, how can we correct and complement the theoretical and 

methodological blind spots of ongoing research in order to enable a more holistic 

understanding of the field. 

  


